ใบสมัครงาน
บริษทั สังคมสุขภาพ จากัด
วัน/เดือน/ปีทส่ี มัคร...................... วันทีส่ ามารถเริม่ งานได้...........................
ตาแหน่งทีส่ นใจ 1. ..............................................................
2. ..............................................................
เงินเดือนทีค่ าดหวัง........................................ บาท
สถานที่สามารถปฏิ บตั ิ งานได้
ซีคอนบางแค

ภาพถ่าย

ทราบข่าวข้อมูลการสมัครจาก
1. ผูแ้ นะนา
2. ทีส่ าขา
3. ป้าย

4. หนังสือสมัครงาน .......................

5. อินเตอร์เน็ต www. ………………….

รหัสพนักงาน......................
ประวัติการทาประกันสังคม
เคย
ไม่เคย

แจ้งวัฒนะ
ประชาชืน่
เกษตร - นวมินทร์ สุขมุ วิท เพชรเกษม ประดิษฐ์มนูธรรม ศรีนครินทร์ พาราไดซ์
ชิดลม
The Walk ราชพฤกษ์
เสรีมาร์เก็ต
ทองหล่อ
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อื่นๆ.....................................

ประวัติส่วนตัว
ชือ่ – สกุล นาย / นางสาว / นาง ................................................................................................. น้าหนัก............กก. ส่วนสูง............ซม.
ชือ่ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) MR. / MISS / MRS...................................................................................................................เกิดวันที.่ ..............................อายุ .......... ปี
สัญชาติ.................. เชือ้ ชาติ ............... ศาสนา ................ บัตรประชาชนเลขที่
ออกให้ ณ เขต ................................................. จังหวัด ........................................วันทีอ่ อกบัตร..................................... บัตรหมดอายุวนั ที่ ....................................
ั บนั เลขที่ .................. หมูท่ ่ี ......... ตรอก / ซอย ........................... ถนน ............................. แขวง / ตาบล ............................ เขต / อาเภอ ........................
ทีอ่ ยู่ปจจุ
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย.์ ................ โทรศัพท์บา้ น .................................... โทรศัพท์มอื ถือ..........................…............e-mail…………………………
ั บนั
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน
เหมือนทีอ่ ยู่ปจจุ
เลขที่ ..................... หมูท่ ่ี .............ตรอก / ซอย ............................................. ถนน ........................................... แขวง / ตาบล ..............................................
เขต / อาเภอ....................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย.์ ......................................... โทรศัพท์.......................................................
สถานภาพทางการทหาร
ได้รบั การยกเว้น
ศึกษาวิชาทหาร
ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
อื่นๆ.................................................
สถานภาพครอบครัว
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย จานวนบุตร ...........คน กาลังศึกษาอยู่ .......... คน
ชือ่ –สกุล สามี/ภรรยา ............................................................อาชีพ ............................ ทีท่ างาน.............................................................โทรศัพท์.............................…
ชือ่ –สกุล บิดา .................................................................อายุ..........ปี อาชีพ................................ทีท่ างาน...............................................โทรศัพท์................................
ชือ่ –สกุล มารดา ..............................................................อายุ.........ปี อาชีพ ................................ทีท่ างาน...............................................โทรศัพท์..............................
ผูส้ มัครมีพน่ี ้องรวมตัวเอง ............... คน ผูส้ มัครเป็นคนที่ ..............
คนที่
ชือ่ – สกุล
อายุ(ปี)
อาชีพ
ทีอ่ ยู่/ทีท่ างานและโทรศัพท์

กรณีฉุกเฉินโปรดแจ้ง .................................................................. ความสัมพันธ์ .................. ทีอ่ ยู่/ทีท่ างาน ..................................................................................
.................................................................................................โทรศัพท์มอื ถือ ................................................................โทรศัพท์บา้ น...........................................
การศึกษา
ระดับการศึกษา / เทียบเท่า
ประถมการศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปวช.
อนุปริญญา ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ

ปวท.

สถาบันการศึกษา

ระยะเวลา
วุฒทิ ไ่ี ด้รบั
ตัง้ แต่ ปีทจ่ี บ

คณะ

สาขา

เกรดเฉลีย่
GPA.

ความรู้ท ั ่วไป / ความสามารถพิ เศษ
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
พิมพ์ไทย .......... คา / นาที อังกฤษ ........... คา / นาที

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Word

Excel

Powerpoint

Access

อื่นๆ.................

ความสามารถทางภาษา
ภาษา
อ่าน
อังกฤษ
ดีมาก
ดี
พอใช้
จีน
ดีมาก
ดี
พอใช้
อื่นๆ……………..
ดีมาก
ดี
พอใช้
ความสามารถด้านการขับขี่
ท่านมีรถยนต์ / จักรยานยนตร์ส่วนต้วหรือไม่
รถยนต์ มี
ท่านมีใบขับขีห่ รือไม่
รถยนต์ มี
งานอดิเรก / กีฬาทีส่ นใจ 1.)
กิ จกรรม / การฝึ กอบรม (ตัง้ แต่ศึกษา)
กิจกรรม / การฝึกอบรม
ชือ่ สถาบัน

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ไม่ม ี
ไม่ม ี

เขียน
ดี
ดี
ดี

พอใช้
พอใช้
พอใช้

รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
2.)

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
มี
มี

พูด
ดี
ดี
ดี

พอใช้
พอใช้
พอใช้

ไม่ม ี
ไม่ม ี
3.)

หลักสูตร

ประวัติการทางาน รวมทัง้ งานชัวคราว/การฝึ
่
กงาน (โดยรียงลาดับจากปัจจุบนั ก่อน)
รายละเอียดบริษทั
ตาแหน่งงาน /
ระยะเวลาทางาน
(ชือ่ /ทีต่ งั ้ /เบอร์โทรศัพท์)
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ตัง้ แต่
ถึง
รวม
ลักษณะกิจการ
ว/ด/ป ว/ด/ป (ป./ด.)

วุฒทิ ไ่ี ด้รบั

รายได้
(บาท)

ระยะเวลา

สาเหตุทอ่ี อก

เงินเดือน
.......................................... ............................ .....................................................
.......................................... ค่าตอบแทนอืน่ ๆ .....................................................
.......................................
............................ ..................................................
เงินเดือน
................................................................... ........... ........... ........... .......................................... ............................ .....................................................
................................................................. ........... ........... ........... .......................................... ค่าตอบแทนอืน่ ๆ .....................................................
.................................................................. ........... ........... ........... .......................................
............................ ..................................................
เงินเดือน
................................................................... ........... ........... ........... .......................................... ............................ .....................................................
................................................................. ........... ........... ........... .......................................... ค่าตอบแทนอืน่ ๆ .....................................................
.................................................................. ........... ........... ........... .......................................
............................ ..................................................
ท่านมีโรคประจาตัวหรือไม่
มี โปรดระบุ. .................................................
ไม่ม ี
่
ท่านเคยปวยหนัก หรือ ท่านเคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนหรือไม่
เคย โปรดระบุ..............................................
ไม่เคย
ท่านสูบบุหรีห่ รือไม่
สูบ
ไม่สบู
ท่านยินยอมให้ตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมโดยการพิมพ์ลายนิ้วหรือไม่
ยินยอม
ไม่ยนิ ยอม
ท่านยินยอมทีจ่ ะได้เดินทาง / โยกย้ายไปปฏิบตั งิ าน ณ สาขาต่างๆรวมทัง้ ต่างจังหวัดหรือไม่
ยินยอม
ไม่ ยนิ ยอม
บุคคลอ้างอิ ง (ที่เคยฝึ กงาน / บริ ษทั ที่เคยทางานมาแล้ว)
1.ชือ่ -สกุล......................................................................ตาแหน่ง....................................บริษทั ...........................................................โทรศัพท์.....................................
2.ชือ่ -สกุล......................................................................ตาแหน่ง....................................บริษทั ...........................................................โทรศัพท์......................................
................................................................... ...........
................................................................. ...........
.................................................................. ...........

...........
...........
...........

...........
...........
...........

หากข้าพเจ้าได้ทางานกับบริษทั สังคมสุขภาพ จากัด แล้วข้าพเจ้าต้องพ้นจากงานไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั สังคมสุขภาพ จากัด หักเงินทีข่ า้ พเจ้ามีสทิ ธิ ์รับ
ชดใช้หนี้ให้แก่ บริษทั สังคมสุขภาพ จากัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. จะปฏิบตั ติ ามคาสังของบริ
่
ษทั สังคมสุขภาพ จากัด ทีใ่ ช้บงั คับอยู่แล้ว หรือทีจ่ ะออกใช้บงั คับต่อไปภายภาคหน้าโดยเคร่งครัด
2. พนักงานทีต่ อ้ งการเข้ารับราชการโดยการถูกเกณฑ์ทหาร ให้พนักงานลาออกจากการเป็นพนักงานก่อน เมือ่ ครบกาหนดเข้ารับราชการทหารแล้วจะกลับเข้ามาเป็น
พนักงานของบริษทั ฯอีก บริษทั ฯจะสงวนสิทธิที์ จ่ ะรับพิจารณารับเข้าทางานตามสมควร
3. ข้อความทีแ่ จ้งในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากสืบทราบภายหลังว่าข้อความทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้นข้อหนึ่งข้อใดไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้
เลิกจ้างได้ทนั ที โดยข้าพเจ้าจะไม่มสี ทิ ธิเรี์ ยกร้องใดๆทัง้ สิน้
บันทึกเพิม่ เติม/HR
.......................................................
......................................................................................................................................................................................
(
)
……………………………………………………………………………………………………………………………………....
ลายมือชือ่ ผูส้ มัคร

